
A z Európai Rasszizmus- és Intolerancia-ellenes

Bizottság, azaz az ECRI az Európa Tanács füg-

getlen tagokból álló testülete. Célja, hogy összeuró-

pai szinten szálljon szembe a rasszizmussal, az ide-

gengyûlölettel, az antiszemitizmussal és az intoleran-

ciával. Az ECRI az Európa Tanács minden tagálla-

mában elemzi a rasszizmussal és intoleranciával kap-

csolatos helyzetet, megfigyelôket küld ki, akik meg-

hallgatják a hatóságok és civil szervezetek, szakem-

berek és az érintettek képviselôinek véleményét. A

vizsgálat alapján a Bizottság jelentést készít és javas-

latokat tesz a megállapított problémák kezelésére.

Magyarországon 1999 áprilisa és júniusa között vizs-

gálódott a bizottság, ennek eredményeként az ECRI

jelentést fogadott el 1999. június 18-án. Az ECRI je-

lentése nemzetközi jogi dokumentum, mûfajából kö-

vetkeznek az óvatos megfogalmazások, a sarkítások

kerülése. Éppen ezért szeretnék néhány megjegyzést

fûzni a dokumentumhoz.

A jelentés általános megállapításai észlelik a kiter-

jedt diszkriminációs jelenségeket a roma közösség ese-

tében, de nem néznek szembe a probléma társadalmi-

gazdasági jelentôségével, mértékével. Mindenekelôtt

nem esik szó arról, hogy a roma közösségek, tömegek

életlehetôségeinek fenntartása súlyos veszélybe került,

ami magának az etnikailag meghatározott kisebbség-

nek a létét fenyegeti. Figyelmen kívül maradt, hogy az

államnak az alkotmányban rögzített szociális és anti-

diszkriminációs kötelezettségeihez általában nem kö-

tôdnek tényleges elôírások, normák és szankciók.

Alig beszél arról a jelentés, hogy az utóbbi tíz-tizen-

öt évben – gazdasági és történeti okokból, valamint

a diszkrimináció hatására – a romák hetven százalé-

ka kiesett a munkamegosztásból: munkanélkülivé, az

egyre romló állami szociálpolitikai segélyintézkedé-

sek kiszolgáltatottjává vált. Ez a tömeg adja a magyar-

országi lakosság mintegy tíz százalékát kitevô munka-

nélküliek harmadát. További tizenöt-húsz százalékuk

munkalehetôsége is bizonytalan, gyakran alkalomsze-

rû. A munkajövedelmek elmaradása és a korábbi la-

káshitelek kamatainak drasztikus emelése miatt fi-

zetésképtelenné vált családok tízezreit fenyegeti ki-

lakoltatás réme – földönfutóvá válhatnak saját hazá-

jukban. A mélyszegénységbe zuhanás egészségügyi

és mentális veszélyeket, konfliktusokat hordoz, veszé-

lyezteti a családok, a gyermekek létét és jövôjét.

A lakosság körében a korábbi korszak ideológusai

és propagandistái által széles körben terjesztett míto-

szok – a szegények önhibájáról, munkakerülésükrôl,

a romák ‘túltámogatásáról’, bûnözésérôl, kisebbségi

létük, anyanyelvük tagadásáról, felelôtlen, önállótlan

és alacsonyabbrendû mivoltukról – a rendszerváltást

kísérô válság során az egyre erôsödô diszkrimináció

táptalajává váltak. A lakosság többsége elutasító a ro-

mákkal szemben, megszokta, elfogadja sôt gyakran

igényli és gyakorolja a diszkrimináció különbözô for-

máit velük szemben. A diszkrimináció jelenségeinek

elemzése, értelmezése e tények ismerete nélkül nem

lehet pontos és kielégítô.

A jelentés üdvözli a releváns nemzetközi szerzôdé-

sek, különösen a Kisebbségi keretegyezmény, vala-

mint a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai

chartája aláírását; ugyanakkor nem veszi észre azt,

hogy a mintegy százezer magyar állampolgár anya-

nyelvét, a roma nyelvet Magyarország a kötelezett-

ségvállalásnál diszkriminatív módon nem tekintette

védendônek: ápolására, intézményes védelmére nem

vállalt nemzetközi kötelezettséget.

Megállapítja a jelentés, hogy a törvény Magyaror-

szágon nevesítetten büntetni rendeli a nemzeti, etni-

kai vagy vallási csoport tagja ellen a csoporthoz való

tartozása miatt elkövetett erôszakot; ugyanakkor el-

kerüli a figyelmét, hogy az alkotmány kifejezett elô-

írása ellenére sem büntetendô az ilyen csoportokkal

szembeni hátrányos megkülönböztetés.

Hiányosságnak érezhetjük, hogy a jelentés nem

említi a mindenki számára nyitva álló szolgáltatások

igénybevételének – a vendéglátóhelyek, boltok, für-

dôk stb. – rasszista motívumból történô – és elsôsor-

ban a romákat sújtó – megtagadásának ügyeit, holott

ezek jelentôs konfliktusokat okoznak, és az ellenük

való fellépés közigazgatási úton is szükséges és lehet-

séges lenne. Újabb jelenségként említést érdemelt

volna, hogy egyes területeken helyi politikai és köz-

igazgatási törekvésként megjelent a roma közösség

településrôl való kiûzése, vagy roma családok beköl-

tözésének megakadályozása.

A jelentés említést tesz a nyíltan neonáci csopor-

tok létérôl, ki is fejez bizonyos aggodalmakat, hogy a

neonáci tevékenységet a rendôrség és a hatóságok túl

liberálisan kezelik. Nem említi azonban, hogy ha-

zánkban az utóbbi években több haláleset történt

skinhead elkövetôk rasszista indítékból, romák elleni

támadása során.

Az ECRI jelzi, hogy vannak olyan elemek az Or-

szággyûlésben, amelyek nyíltan nacionalista szólamo-
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kat használnak, beleértve kódolt antiszemita vagy

idegengyûlölô kifejezéseket, de nem említi a cigány-

ellenesség és gyûlöletbeszéd egyáltalán nem kódolt,

tömeges megnyilvánulásait a médiában és a közbe-

szédben. Nem hívja fel a figyelmet a társadalmi gát-

lások hiányára és ennek veszélyeire.

A jelentés megállapítja, hogy Magyarországon lé-

teznek szegregált cigány iskolai osztályok, és ami

még riasztóbb, a roma gyermekeket gyakran irányít-

ják olyan speciális iskolákba vagy osztályokba, ame-

lyeket a szellemileg enyhén fogyatékos gyermekek-

nek tartanak fenn. A roma gyermekek az ilyen in-

tézményben tanulók felét teszik ki. A jelentés meg-

állapítja, hogy a roma kisebbség gyermekeinek nagy

százaléka nem részesül óvodai oktatásban, amelyet

a gyermekek iskolai kudarcának egyik fô okának

tart. A jelentéshez mellékelt magyar kormányzati

megjegyzés figyelmeztet arra, hogy az óvodáztatás

ötéves kortól kötelezô, viszont

nem gondol bele abba, hogy a

mélyszegénységben élôk számá-

ra gyakran nem telik a térítési

díjra, megfelelô ruházatra a gyer-

mek óvodába járatásához. A kis-

települések óvodái egyébként is

gyakran túlzsúfoltak, az önkor-

mányzatoknak nincs forrásuk a

bôvítésre. A diszkrimináció mel-

lett ez is szerepet játszik abban,

hogy a beíratott roma gyerme-

keknek és szüleinek sokszor el-

veszik a kedvét a tényleges óvodáztatástól. A jelen-

tés szól a speciális »cigány felzárkóztató oktatásnak«

nevezett diszkriminációs formáról, amelybe gyakran

a szülôk véleményének kikérése nélkül irányítják a

roma gyermekeket. Nem említi ugyanakkor, hogy

itt általában rosszabb pedagógiai feltételek között,

kevésbé képzett pedagógusok irányításával, idegen

nyelv és számítástechnikai oktatás elhagyásával fo-

lyik a szegregált tanítás. A jelentés nem foglalkozik

a roma anyanyelv oktatásának hiányával, továbbá az-

zal, hogy nincs roma nyelvû tanító- és tanárképzés,

sôt egyetlen akkreditált romológiai tanszék sincs je-

lenleg Magyarországon, miközben a kisebbségi tör-

vény egyenlô jogokat ír elô minden kisebbség szá-

mára.

A diszkriminációs jelenségekkel szemben gyógyír-

ként javasolt intézkedések – úgymint felvilágosítás,

képzés, tréningek – hatékonyságába vetett bizalmuk

illúziónak tûnhet, hiszen súlyos társadalmi szinten lé-

tezô indulatok és lappangó, de igen erôteljesen érvé-

nyesülô politikai és gazdasági érdekek akadályozzák

a romákkal szembeni diszkrimináció elleni határozott

fellépést. A romák és a társadalom számára napjaink-

ban vált nyilvánvalóvá, hogy ez a

helyzet tartós: kiút nem látszik

belôle. Mindeközben a politikai

és gazdasági elit tétlenül nézi a

helyzet állandó romlását, sôt

idônként intézkedéseivel tovább

gerjeszti a feszültségeket. Mindez

azt eredményezi, hogy a roma ki-

sebbség létfeltételeinek draszti-

kusan gyors romlása magának a

kisebbségnek a megmaradását

veszélyezteti, és önmagában is

súlyos, egyre szélesedô etnikai

konfliktusok hordozója lehet. Ennek ellensúlyozása

hatékony állami esélyteremtô és kiegyenlítô intézke-

dések és programok beindítását igényelné, ez pedig

– mind országos, mind helyi szinten – elsôsorban kor-

mányzati feladat.
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A ROMÁK ÉS A TÁRSADALOM
SZÁMÁRA NAPJAINKBAN VÁLT
NYILVÁNVALÓVÁ, HOGY EZ A
HELYZET TARTÓS: KIÚT NEM
LÁTSZIK BELÔLE. MINDEKÖZ-
BEN A POLITIKAI ÉS GAZDA-
SÁGI ELIT TÉTLENÜL NÉZI A
HELYZET ÁLLANDÓ ROMLÁ-
SÁT, SÔT IDÔNKÉNT INTÉZKE-
DÉSEIVEL TOVÁBB GERJESZTI A

FESZÜLTSÉGEKET.


